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Zápis z jednání AS LF 

ze dne 31. května 2011, 14,00 hodin 

Přítomno: 23 senátorů 
Omluveni senátoři: Kala, Skorkovská, Vyzula, Válek, Zbořil, Oujezdská, Pospíšil 
 
Hosté:   
prof. Mayer, prof. Štěrba, prof. Táborská, prof. Dvořák, prof. Mayer, prof. Vaněk, Ing. Sochorová, 
prof. Nováková, Ing. Koška, MUDr. Pešl, doc. Křepelka, MVDr. Kostka, doc. Valík, Ing. Doležal 
 

Program: 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 26.4.2011 a schválení programu jednání 

2/  Vyjádření se AS LF k výsledkům výběrových řízení na přednosty ústavů a klinik LF MU, ve 

kterých byli vybráni: 

  

 MUDr. Regina Demlová, Ph.D., Farmakologický ústav, na dobu 4 let 

 Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. Anatomický ústav, na dobu 5 let 

 Doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D., Ústav psychologie a psychosomatiky, na dobu 2 let 

 Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc, Klinika dětských infekčních nemocí, na dobu 3 let 

 

3/ Stav akademických center v nově schválené podobě a zpráva o bývalém BVI 

4/ Zprávy předsedů jednotlivých komisí AS  

5/ Diskuse vztahů Lékařské fakulty k nově vznikajícím výzkumným centrům CEITEC a ICRC 

6/ Návrh přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 

7/  Různé 

 

 

Zápis 

 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 26.4.2011 a schválení programu jednání 

 

AS LF hlasy všech přítomných senátorů schválil znění zápisu z jednání dne 26.4.2011 a schválil 

výše uvedený program jednání. 

 

2/  Vyjádření se AS LF k výsledkům výběrových řízení na přednosty ústavů a klinik LF MU 

  

 Předseda AS LF uvedl, že na všech výběrových řízeních byli zástupci AS LF, kteří v hlasování 

v každém výběrovém řízení podpořili právě kandidáty vybrané komisí výběrového řízení.  

 

 Děkan LF shrnul, že s výjimkou výběrového řízení na přednostu Anatomického ústavu, se 

zpravidla jednalo o pracoviště, kde se stávajícím přednostům nepodařilo vychovat 
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plnohodnotného, habilitovaného nástupce.  Ve výběrových řízeních na přednostu 

Farmakologického ústavu a Kliniky dětských infekčních nemocí byly vybrány kandidátky 

s předpokladem dosažení habilitace v krátkém období, docentce Bendové, bylo na základě 

výběrového řízení prodlouženo funkční období o dva roky, v průběhu kterých bude vedení 

hledat jejího plnohodnotného nástupce.  

  

 Předseda AS LF ustanovil skrutátorskou komisi ze senátorů: Vernerová, Wilhelm, Chaloupka. 

Skrutátorská komise byla schválena většinou přítomných senátorů.  

 

 Se jmenováním 

 MUDr. Reginy Demlové, Ph.D., přednostkou Farmakologického ústavu na dobu 4 let 

 Souhlasilo 19 Nesouhlasilo 5  a Zdržel se 1 senátor, 

 

 Prof. RNDr. Petra Dubového, CSc., přednostou  Anatomického ústavu na dobu 5 let  

 Souhlasilo 22 Nesouhlasilo 0 a Zdrželi se 3 senátoři,  

 

 Doc. PhDr. Marcely Bendové, Ph.D., přednostkou Ústavu psychologie a psychosomatiky, na 

dobu 2 let 

 Souhlasilo 16 Nesouhlasilo 5 a Zdrželi se 4 senátoři 

 

Doc. MUDr. Lenky Krbkové, CSc., přednostkou Kliniky dětských infekčních nemocí, na dobu 3 

let 

 Souhlasilo 17 Nesouhlasili 3 a Zdrželo se 5 senátorů 

 

3/ Stav akademických center v nově schválené podobě a zpráva o bývalém BVI 

  

Děkan LF shrnul reorganizaci center jako krok, který byl potřebný k zpřehlednění organizační 

struktury, z původních center podaly žádost o obnovení pouze čtyři. Páté centrum – 

Advanced Cell Imunotherapy Unit  (ACIU) bylo založeno pouze na krátkou dobu a plánuje se 

jeho sloučení s Farmakologickým ústavem. 

 

V rámci tohoto bodu jednání předstoupili na žádost předsedy AS LF se zprávou o bývalém 

centru BVI doc. Dalibor Valík, dočasný vedoucí BVI a současný vedoucí ACIU, a Ing. Vojtěch 

Doležal, konzultant v oblasti ekonomických otázek.  Prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

 

Doc. Valík stručně představil vývoj situace v bývalém BVI tak, jak to vyplývalo z dostupné 

dokumentace. Ing. Doležal poukázal na spor mezi prof. Michálkem a prof. Hájkem, jež vypukl 

na jaře 2010 – kdy prof. Michálek omítnul podepsat smlouvu o převodu know-how profesora 

Michálka na společnost Primecell.  V dubnu následoval vnitřní audit pracoviště BVI vedený 

profesorem Hájkem. Doc. Valík a Ing. Doležal zpochybnili objektivitu a relevanci tohoto 

auditu, zdůraznili však, že výsledky auditu přiznávaly ekonomické a provozní problémy BVI.  
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Doc. Valík a Ing. Doležal vypracovali zprávu, kterou předloží kontrolnímu odboru Rektorátu 

MU. Na závěr doc. Valík seznámil senátory s hlavními doporučeními na úpravy ve vnitřních 

předpisech univerzity, které by předcházely vzniku situací obdobných vývoji v BVI.  Jednalo by 

se především o systém archivace zdrojových dat a standardizace podmínek spolupráce 

pracovníků LF se soukromou sférou, včetně vyloučení příp. konfliktu zájmu pracovníků LF 

současně zastupujících soukromý subjekt.   

 

Senátor Tomandl vznesl dotaz na udržitelnost čistých prostor. Děkan LF v odpovědi sdělil, že 

existuje šance, že nákladný provoz prostor bude financován z institucionální podpory MŠMT.  

 

Senátor Jurajda upozornil na velké množství různých obvinění, které proti sobě vzájemně 

vznesly osoby zainteresované v BVI a vznesl dotaz, kolik z nich se ukázalo být pravdivých. Ing 

Doležal odpověděl, že není jeho úkolem tuto otázku veřejně posuzovat. Veškerá zjištění 

budou předána kontrolnímu odboru RMU.  

 

4/ Zprávy předsedů jednotlivých komisí AS LF 

  

Senátor Wilhelm v rámci zprávy komise AS LF pro studium poděkoval všem členům komise za 

jejich práci v průběhu celého roku. Komise spolupracovala s vedením při přípravě nové 

koncepce studia v programu Všeobecné lékařství, za zmínku stojí zejména setkání vedení LF 

s členy komise v prosinci 2010.  

 

Předseda komise pro nelékařské obory, senátor Dobšák, sdělil, že komise se od svého zřízení 

v roce 2009 pravidelně zabývá podněty studentů, přičemž podnětů není mnoho – přibližně 

jeden za rok. Podněty jsou operativně vyřizovány a z jejich nízkého počtu lze soudit, že 

studium v nelékařských oborech probíhá bez vážnějších problémů systémové povahy. 

 

Jménem omluveného senátora Válka představil činnost legislativní komise AS LF právník 

děkanátu LF a člen legislativní komise AS LF, Mgr. Michal Koščík. Legislativní komise se 

zabývala změnou organizační struktury LF, změnou přílohy Statutu LF s názvem „Jednací a 

volební řád AS LF“ a připomínkovala změnu organizačního řádu LF. Celkový rozsah revize 

norem LF činil přibližně polovinu stávajících předpisů LF.  

 

Činnost rozpočtové komise představil senátor Jurajda. Rozpočtová komise pracovala 

průběžně, scházela se během školního roku pravidelně a úzce spolupracovala s tajemnicí LF, 

které senátor Jurajda jménem celé komise poděkoval.  

 

5/ Diskuse vztahů Lékařské fakulty k nově vznikajícím výzkumným centrům CEITEC a ICRC 

 

Předseda AS LF vysvětlil, že tento bod je zařazen, aby zainteresovaní členové vedení LF 

představili senátu dopady velkých výzkumných projektů na hospodaření a vědecký výkon LF 

MU v následujících letech.  
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Děkan LF sdělil, že projekt CEITEC se dostal do bodu finálního schválení Evropskou komisí, za 

jeho příchodem jsou stovky hodin práce a jednání, přičemž vztah CEITEC a LF není definován 

žádnou smlouvou – jedná se o organizační jednotku Masarykovy univerzity. Největší výzvou 

je vyřešení odvodů do centrálních rozpočtů a afiliace vědeckých publikací jednotlivým 

pracovištím. 

 

Na dotaz předsedy AS LF, zda bude mít projekt CEITEC dopad na výuku odpověděl děkan LF, 

že na pregraduální výuku bude dopad výzkumných projektů minimální, vliv bude mít na 

podobu postgraduální výuky – někteří doktorandi budou pracovat pro CEITEC.  

 

Na dotaz místopředsedy AS LF Tomandla kolik lidí a prostředků přejde pod CEITEC 

odpověděla tajemnice LF – pod CEITEC přejde 73 zaměstnanců LF (s celkovým součtem 

úvazků 26) a finanční prostředky v objemu 20 miliónů KČ na rok pro oblast neurověd a 

přibližně 22 zaměstnanců (s celkovým součtem úvazků 7) a pět projektů velikosti cca 1,5 mil. 

KČ každý z výzkumných záměrů proděkana Dvořáka. 

 

Tajemnice LF zároveň upozornila na rizika projektu, kterými jsou otázky udržitelnosti projektu 

CEITEC do budoucna a chybějící metodika výpočtu nepřímých nákladů (zde se jedná o 

problém celorepublikový). Univerzita může mít v období roku 2011 problém s Cash-flow. 

Chybí přesná představa o nákladech centrální řídící struktury projektu CEITEC. 

Nezanedbatelná je i skutečnost, že CEITEC má podstatně nižší odvody do centrálních 

prostředků (cca. 4 procenta) než fakulty (17-20 procent).  

 

Proděkan Dvořák informoval, že do práce na projektech ICRC se zapojí cca 200 lidí (47 z nich 

pracuje nebo studuje na MU), na jejich činnost je vyčleněno 3,3 miliardy korun. Publikační 

činnost pracovníků LF s dedikací ICRC by se v žádném případě neměla dotknout přidělování 

výše institucionální podpory LF dle výsledků RIV. 

Prezentace proděkana Dvořáka je přílohou tohoto zápisu.  

 

6/ Návrh přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 

 

AS LF schválil hlasy všech přítomných senátorů návrh prof. Táborské na strukturu přijímacího 

řízení pro akademický rok 2012/2013. Termín přijímacího řízení pro bakalářské a magisterské 

obory bude stanoven na týden od 11. června do 17. června 2012. Termín přijímacího řízení na 

navazující magisterské obory bude stanoven na 27. června 2012. Celý návrh je přílohou 

tohoto zápisu.  

 

7/ Různé 

  

AS LF se shodl, že otázka stanoviska AS LF k návrhu vysokoškolského zákona bude projednána 

formou elektronického hlasování.  
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Host AS LF, MUDr. Martin Pešl, člen rady vysokých škol prezentoval AS LF činnost rady která 

se v období uplynulého semestru zabývala především návrhem nového zákona o vysokých 

školách a metodikou hodnocení vědeckých výsledků. Prezentace doktora Pešla je přílohou 

tohoto zápisu.  

 

Předseda AS upozornil na vypršení mandátů zástupců ve studentské komoře AS MU (bc. 

Vrubel, MUDr. Pešl) a možnost nominace a následné volby do studentské komory AS MU, 

která proběhne v měsíci červnu. Současně uvedl, že i jeden mandát v AS LF bude volný (bc. 

Vrubel končící studium je současně senátorem v AS LF i AS MU) a oslovil náhradníky 

z posledních voleb.  

 

Dále předseda AS avizoval blížící se podzimní volby do zaměstnanecké komory AS LF MU, 

které budou vyhlášeny na konci září s předpokládaným itinerářem: říjen- volba, listopad – 

zasedání nově zvoleného AS s následným zvolením vedení AS LF MU. 

 

Předseda AS LF poděkoval všem senátorům za jejich práci v průběhu roku 2010/2011 a 

upozornil senátory, že další zasedání bude 20.9.2011 od 14:00 hodin.  

 

Předseda AS LF následně pozval všechny přítomné na Shromáždění akademické obce, které 

se konalo bezprostředně po jednání AS LF. Předseda AS LF popřál všem klidné akademické 

prázdniny.  

 

  

 

 

      Prof. MUDr. Martin Bareš Ph.D. 

      Předseda AS LF MU 

 

 

 

 

    Za správnost 
    Mgr. Michal Koščík 


